ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﯿﺪروژن

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺳﺮ دارد

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﻣﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .رﻫﺒﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  ۱۸۹ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
او در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ
ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ «.اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دو دﺳﺘﺎورد
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
 48ﺑﯿﺘﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ
و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را درﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ
ﺟﺎن ﻣﺎرﺗﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎد ﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا ﮐﻪ رﻫﺒﺮی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد،
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه رﯾﺎﺿﯽ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم در اﺧﺬ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﮐﻮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺎرﺗﯿﻨﯽ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ) (2016ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
 9ﺑﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن او در ﻧﻈﺮ دارد اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ رﻗﻢ  100ﮐﻮﺑﯿﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺴﻂ

دﻫﺪ .ﻣﺎرﺗﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و دﺳﺘﮑﺎری ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎده اﻃﻼﻋﺎت
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﮏﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ .در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
دﻧﯿﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ را در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﻣﻮازی را روی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺮ را اﺟﺮا ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ را اﺟﺮا ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺟﻮاب را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن دو ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.

واکنشهای شیمیایی که در طبیعت انجام میشوند کوانتومی هستند ،بهسبب آنکه این
واکنشها حالات انطباقی کوانتومی بسیار درهم تنیده دارند .در نتیجه این
امکان وجود ندارد تا هر حالت ذره را بهصورت مستقل از ذرات دیگر تشریح کرد

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﻗﺪرت و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ
ﺗﺼﺎﻋﺪی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  300ﮐﻮﺑﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ  2ﺑﻪ ﺗﻮان  300اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ«.

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﯿﺪروژن ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﻮﮔﻞ را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﯿﺪروژن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از اﺳﺮار دﻧﯿﺎی ﺷﯿﻤﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮده ﺑﺮدارﯾﻢ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ
اﻧﺮژی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻫﯿﺪروژن  H2را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،آنﮔﺎه از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺮوﭘﺎن ) (C3H8را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ده
روز زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎری ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد،
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻻرﻧﺲ ﺑﺎرﮐﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻓﻨﺰ و داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻨﺪن ﺑﻮد .راﯾﺎن ﺑﺎﺑﻮش
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار در واﺣﺪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﻫﯿﺪروژن را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ«.
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺣﺎﻻت اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه دارﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ذره را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ذرات دﯾﮕﺮ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺻﻔﺮﻫﺎ و ﯾﮏﻫﺎ
ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺖ
)ﺑﺮﻫﻢﻧﻬﯽ( ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﻮﮔﻞ از ﯾﮏ ﻓﻮق ﻣﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﻞﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ )(VQE
)ﺳﺮﻧﺎم  (Variational quantum Eigensolverاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ در اﺻﻞ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از  VQEﺑﺎ اﻧﺮژی واﻗﻌﯽ آزاد
ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﯿﺪروژن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

شکل  -1شبیهسازی انرژی مولکول هیدروژن بهشکل دقیقی انجام شد.

ﺑﺎﺑﻮش در ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻋﻠﻢ را
ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﻮق دﻫﯿﻢ «.ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻧﻮک ﮐﻮه ﯾﺦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻮاد وﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

دﻓﺎع از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در
ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن و درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎر
ﭘﺴﺎﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ وﯾﮋه ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ )ﭘﺮوﺗﮑﻞ
اﺳﭙﯿﺪی ﮐﻪ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﭘﺮوﺗﮑﻞ  HTTP 2.0ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه
از ﺳﻮی ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺮورﮔﺮش دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﮐﺮوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺪﮔﺸﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﻣﺖ ﺑﺮﯾﺚوﯾﺖ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و
ﮐﺪﮔﺬاریﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻣﺮوزی را ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.

امروزه این فرضیه مطرح شده است که کامپیوترهای کوانتومی بدون هیچ مشکلی
قادر خواهند بود به تمام ارتباطات اینترنتی نفوذ کرده و کدگذاریهای قدرتمند
امروزی را بهسادگی در هم شکسته و به اطلاعاتی دست پیدا کنند که برای چند دهه
محرمانه بودند .بر همین اساس از هماکنون باید به فکر چاره مشکلاتی باشیم که
در چند سال آینده بهوجود خواهد آمد

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎره ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ «.ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
دﺳﮑﺘﺎپ و ﺳﺮورﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎر ﭘﺴﺎﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ از
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯿﻀﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دو ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ زﻣﺎن )ﺳﺎل  (2017و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻣﯿﻼدی ) (2018ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دارد؟
ﺟﺎن ﻣﺎرﺗﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزﭘﺨﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2013آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ از روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دیوﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ از ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ً
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزﭘﺨﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ
اﻧﺮژی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ  40ﺗﺎ  45ﮐﻮﺑﯿﺘﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾﺪهآل ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ در ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی واﻗﻌﺎ ً ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ«.
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